คู่มือสาหรับประชาชน : การแจ้งเลิกประกอบธุรกิจ หรือแจ้งย้ายสานักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ตามมาตรา 22
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์
ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ประสงค์ยื่นคาขอเลิกประกอบธุรกิจ
หรือแจ้งย้ายสานักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง
กาหนดแบบและวิธีการแจ้งการเลิกประกอบธุรกิจหรือย้ายสานักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2544
และให้แจ้งต่อนายทะเบียนการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลิกประกอบธุรกิจหรือย้ายสานักงาน
หรือสถานที่ประกอบธุรกิจ
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึ กดัง กล่าว
มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับ มอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและ
จะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลั กฐาน
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ชั้น 8 อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0 2547 4425-6 โทรสาร: 0 2547 4427-8
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 1 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
รับคาขอ/ตรวจพิจารณาคาขอ (กับฐานข้อมูลในระบบ)

ระยะเวลา
2 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบริหารการประกอบ
ธุรกิจของชาวต่างชาติ

2)

การตรวจสอบเอกสาร
ออกใบสั่งชาระค่าธรรมเนียม

5 นาที

กองบริหารการประกอบ
ธุรกิจของชาวต่างชาติ

3)

การพิจารณา
บันทึกข้อมูลคาขอและเอกสารภาพเข้าระบบฐานข้อมูล
และตรวจสอบความถูกต้อง/ ให้หลักฐานแก่ผู้ยื่นคาขอ

5 ชั่วโมง

กองบริหารการประกอบ
ธุรกิจของชาวต่างชาติ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบการแจ้งเลิกการประกอบธุรกิจ/ย้ายสานักงานหรือสถานที่
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 22 (แบบ ต.1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
2) หนังสือแจ้งการเลิกประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีขอเลิกประกอบธุรกิจ)
3) หนังสือแจ้งการย้ายสานักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีขอย้าย)
4) แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปของสถานที่ประกอบธุรกิจแห่งใหม่
ในประเทศไทย
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมระบุรายละเอียดเป็นภาษาไทย)
5) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ฉบับจริง 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งในประเทศไทย)
7) หนังสือมอบอานาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีที่มกี ารมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทน
โดยมีรายละเอียดของผูม้ อบอานาจผู้รบั มอบอานาจ และกิจกรรม
ที่มอบให้มาดาเนินการ)
8) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผมู้ อบอานาจเป็นคนไทย)
9) หนังสือเดินทางของผู้มอบอานาจ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผมู้ อบอานาจไม่ใช่คนไทย)
10) ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว ของผู้มอบอานาจ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีใช้แทนหนังสือเดินทาง)
11) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
สาเนา 1 ฉบับ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-

-

-

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-

กรมการปกครอง

-

กรมการปกครอง

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) การแจ้ง เลิ ก ประกอบธุร กิ จ หรื อแจ้ง ย้ า ยส านัก งานหรื อสถานที่ ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
ประกอบธุรกิจ
2)

การแจ้งย้ายสานักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจ

ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 8 อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000 โทรศัพท์: 0 2547 4425-6 โทรสาร: 0 2547 4427-8
2)

โทรศัพท์ : Call Center 1570

3)

เว็บไซต์ : www.dbd.go.th

4)

อีเมล์ : foreign@dbd.go.th

5)

ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1) แบบ ต.1
2)

ชื่อแบบฟอร์ม

หนังสือมอบอานาจ

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 23/08/2558

